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“তারা সকেলই েতামােদর ধেম�র; একই ধেম� েতা িব�াসী সবাই এবং আিমই 
েতামােদর পালনকত�া, অতএব আমার বে�গী কর।” (সুরা আি�য়া : ৯২) 

 

 

 

 

শাইখ উসামা িবন লােদন রিহমা��াহ: “েসই মহান আ�াহর কসম! িযিন 
আসমানেক খুঁিট ছাড়াই সউু� কের েরেখেছন - যত�ণ পয�� িফিলি�নবাসীর 
িনরাপ�া িনি�ত না হেব এবং মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর ভ�িম 
েথেক সকল ক�ফফার বািহনী েবর হেয় না যােব, তত�ণ পয�� আেমিরকা ও এর 
অিধবাসীরা কখেনাই িনেজেদর িনরাপদ বেল িচ�াও করেত পারেব না”।  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

রাত যত গভীর হয়, �ভাত রিব ততই িনকেট আেস। 

তরবাির-ই পাের লা�নার জীবেনর পিরসমাি� ঘটােত। 

েকউ যিদ েকানিদন সামান� পিরমাণও জুলুম কের, 

তেব েকাষমু� তরবাির একিদন তােক উিচৎ িশ�া িদেব। 

মাজলুম অবশ�ই তার অিধকার আদায় কের িনেব, 

যিদও জািলেমর অত�াচাের িপ� হেয় ইহকােল েস মৃত��বরণ কের। 

তা�ত-শয়তানরা যখনই �ীন ও শরীয়েতর িব�ে� ষড়য� করার েচ�া কেরেছ, 

মুজািহদেদর দুব�ার �িতেরাধ েস�েলােক দিমেয় িদেয়েছ। 

পারস� জািত তােদর ে�� েসনােদর িনেয় আমােদর িব�ে� লড়াই করেত 
এেসিছল, 

সুিনপুণভােব আমরা তােদরেক মৃত��র েপয়ালা পয�� েপৗঁেছ িদেয়িছ, ফেল তারা 
িচরিদেনর জন� িন�ায় িগেয়েছ। 

তারপর আমরা যখন চীেনর িদেক মাথা ঘুিরেয় দাঁিড়েয়িছ, 

তখন আ�র�ার জন� তারাও আমােদরেক মুি�পণ িদেত বাধ� হেয়েছ। 

আরব অনারব সহ পৃিথবীর েয �াে�ই কােফররা মাথা ত�েল দাঁড়ােত েচেয়েছ, 

আমরা তােদর হাঁট� েভে� িদেয়িছ। 

পৃিথবীর পবূ� িকংবা পি�েমর িব�ীণ� সমতল ভ�িম ও উচঁ� পব�তমালা, আজও 
আমােদর এই িবজয়গাঁথা গাইেছ। 

েরামানরাও ইসলােমর িব�ে� ষড়যে�র জাল বুনেত েচেয়িছল, 

িক� তােদর ষড়য� তােদর জন�ই �ংস েডেক এেনেছ, ফেল তারাও 
মম�াি�কভােব পদদিলত হেয়েছ। 



আজ েরামানরা তােদর অি�ে� আঘাত হানা অপদ�তার কথা ভ�লেত বেসেছ, 

তেব ইিতহােস �েত�ক িশ�া �হণকারীর জন� িশ�া রেয়েছ। 

পরাজয় ও অপদ�তার �ািনেত আমরা তােদর ড�িবেয় িদেয়িছ, 

উেঠ দাঁড়ােনার মত তােদর েশষ শি�ট�ক�ও চ�ণ�-িবচ�ণ� কের েদয়া হেয়েছ। 

পরাজেয়র েসই আতংক িনেয় আজ েরামানরা ভাবেছ, 

তারা আমােদরও স�ান ন� করেব। 

তারা মেন করেছ আমােদর অ�ােরাহীরা িঝিমেয় পেড়েছ, 

তারা চাইেছ - ক�ক�েরর েঘউ েঘউ শে� িসংহেক আবার জািগেয় ত�লেত। 

আমরাই েতা ইয়ারমুেক েতামােদর এমনভােব ধূিলসাৎ কের েরেখ এেসিছলাম েয, 

িচল-শক�ন েতামােদরেক িছঁেড়-ক�েড় েখেয়িছল। 

িসংহশাবক মু’তািসম ও খলীফা হা�ন েতামােদর িব�ে� লড়াই কেরিছেলা, 

আর িহি�েনর যুে� সালা��ীন আইয়ুবী েতামােদরেক িপিষেয় িদেয়িছেলা। 

আেমিরকার ট�ইন টাওয়ার আমরাই চ�ণ�-িবচ�ণ� কের িদেয়িছ, 

অ�ীকার করেব?!! এমন �তঃিস� িবষয় েতা আর অ�� থাকার কথা নয়। 

মৃত��র ডানায় চেড় আমরা েতামােদর িব�ে� লড়াই কেরিছ, 

যা েতামরা �ে�ও ভাবেত পারিন। 

আমােদর অ�পৃে� এখেনা রেয়েছ এমন সদুঢ়ৃ অ�ােরাহী, 

মৃত��র আিল�ন যােদর কােছ িচর শাি�র। 

আর তারা আেমিরকার টাওয়ারেক এমন ে�াধাি�ত আিল�ন কেরেছ েয, 

তার েকান িকছুই আর বািক েনই। 

আ�াহর অনু�েহ আমরা েসিটেক মািটেত িমিশেয় িদেয়িছ, 

তখন েতামােদর �চ�র মানুষ আহত বা িনহত হেয়েছ। 



েতামােদর েসনািনবাস েসিদন �ংস�ূেপ পিরণত হেয়িছল, 

আমরা েতামােদর বা� েভে� িদেয়িছ এবং উ�ািভলাষ দিমেয় িদেয়িছ। 

আর দাগকাটা সাপ, 

েস েতা ল�েন আমােদর পরা�ম েদেখিছল, আর েসিদন তারা চরম ভােব আত�-
িচৎকার কেরিছল। 

বাগদােদর যুে�ও আমরা েতামােদর দলব� বািহনীর মুেখামুিখ হেয়িছলাম, 

তখনও েতামরা চরমভােব পরািজত হেয়িছেল। 

েতামােদর বািহনীর হাজার হাজার ৈসন� আমরা হত�া কেরিছলাম, 

তাই এখন েতামরা েযখােনই লুিকেয় থােকা না েকন, েতামােদর পরাজয়-লা�না 
সু��। 

েতামােদর কত দাপটশীল েনতা �কাশ� িদবােলােক আমােদর হােত পরািজত 
হেয়েছ, 

তখন েতামােদর িবলাপ-�িন আমােদরেক আনি�ত কেরিছেলা। 

বুেশর কথাই ধেরা, 

চরম অপদ�তা আর লা�না তােক েপেয় বেসিছল। 

েস এক ভীষণ ঝেড়র মুেখামুিখ হেয়িছল, 

েস ঝেড়র েমাকােবলা করেত বুশ ব�থ� হেয়েছ। 

েতামােদর িব�ে� আমােদর ঘাত-�িতঘাত েতা েব-িহসাব, 

আর েতামােদর আ�স�ান ও আ� েতা আমােদর জন� হালাল। 

অিচেরই েতামােদর মাথার খুিল িদেয় আমরা �াসাদ গড়েবা, 

আর যু� জেয়র গব�ই েতা ে�� গব�। 

ক�ফেরর েশষ পিরণিত পরাজয়, অতঃপর জাহা�াম, 

আর আ�াহ ভী� মুিমনেদর েশষ পুর�ার হেলা িচর সফলতা। 


